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ชายขายหมวก
Hatteselgeren
- En fortelling fra Sri-Lanka
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Det var en gang en fattig hatteselger fra Sri Lanka. Han lagde hatter. Alle slags hatter. 

Kapser, cowboyhatter, solhatter, nisseluer.

Alle hattene samlet han i en diger kurv som han løftet opp på hodet.
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กาลคร ัง้หน่ึงยงัมชีายขายหมวกคนจนคนหน่ึงในประเทศศรลีงักา เขาท าหมวกดว้ย

ตวัเอง เขาท าหมวกทุกรปูแบบ ไม่วา่จะเป็นหมวกแก็ป หมวกคาวบอย, หมวกกนัแดด, 

หมวกซานตา้คลอส และหมวกอืน่ๆอกีมากมาย ชายขายหมวกเก็บหมวกแลว้ใสร่วม กนั

ในตะกรา้ใบเดยีว ทีเ่ขายกขึน้วางบนศรีษะของเขา
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Hver dag gikk mannen gjennom skogen. Han gikk fra by til by, landsby til landsby, torg til torg og 

solgte de fine hattene. En dag hadde mannen gått langt og solgt masse hatter. Han var sliten i 

beina, sulten i magen og varm under solen.
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ทกุๆวนั ชายขายหมวกจะเดนิผ่านป่า เขาเดนิจากเมอืงสู่เมอืง จากชนบทสูช่นบท จากตลาด

สูต่ลาด และขายหมวกทีแ่สนสวยงามเหลา่น้ัน วนัหน่ึงชายขายหมวกเดนิทางไปไกลแสนไกล

และขายหมวกไดจ้ านวนมาก ขาทัง้สองก็แสนจะปวดเมือ่ย ทอ้งก็แสนจะหวิ และแสนจะรอ้น

จากแสงของดวงอาทติย ์
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Han kom til et stort tre med deilig skygge. 

Han satte seg med ryggen inntil stammen og spiste maten sin.
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ชายขายหมวกเดนิทางมาถงึตน้ไมใ้หญ่ ทีม่รีม่เงาแสนสบาย เขาน่ังและ

เอนหลงัพงิตน้ไม ้กอ่นทีจ่ะทานอาหารของเขา
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Og med hånden på kurven sovnet han.
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และแลว้เขาก็เผลอหลบัไปในขณะทีม่อืของเขายงัวางอยูใ่นตะกรา้
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Lysbilde 10



Men mannen var ikke alene. Oppe i treet, der satt det apekatter. Mange apekatter og de kikket 

nysgjerrige ned på den snorkende mannen med hatt. Forsiktig slapp de seg ned fra treet. De 

listet seg bort til mannen. «Oh-oh-oh ….»
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แตว่า่ชายขายหมวกไม่ไดอ้ยูค่นเดยีว ยงัมลีงิหลายตวัอยูบ่นตน้ไมน้ั้นดว้ย พวกมนัจอ้งมองชาย

ขายหมวกผูน้อนกรนดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็น เจา้ลงิเหล่านีค้่อยๆ ปีนลงมาจากตน้ไมอ้ยา่ง

ระมดัระวงั และพวกมนัก็แหวกตวัลงมาทีช่ายขายหมวก «ฮูว-์ฮูว-์ฮูว ์….»
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De snek seg forbi han, og forsiktig, uten at mannen merket det, fisket de hattene ut av kurven og 

tok dem på. «Oh-oh-oh …» De byttet hatter og kastet dem til hverandre og hadde det veldig 

morsomt. «Oh- oh- oh, æ-æ-æ.»
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พวกลงิเดนิผ่านชายขายหมวกอย่างระมดัระวงั ไม่ใหช้ายขายหมวกรูต้วั พวกมนัคอ่ยๆ หยบิเอา

หมวกทีอ่ยูใ่นตะกรา้ จากน้ันพวกลงิก็น าหมวกเหลา่น้ันมาสวม «ฮูว-์ฮูว-์ฮูว ์…» พวกมนัเปลีย่น

หมวกกนั และโยนหมวกใสก่นัอย่างสนุกสนาน
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Mannen bråvåknet av levenet og reiste seg opp. «Hæ! Kurven var tom!»
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ชายขายหมวกตกใจตืน่เพราะเสยีงดงัเอะอะของพวกลงิ เขาลกุขึน้ «ฮา้!

ตะกรา้ไม่มอีะไรเลย !»
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Plutselig så han apekatter hoppe rundt med babyluer, damehatter og skinnluer. Hans 

hatter! «Hei, gi meg hattene mine!» ropte han. Men apekattene bare forsvant opp i treet.
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ทนัใดน้ันชายขายหมวกก็เห็นพวกลงิกระโดดไปมาอยูร่อบๆ พวกมนัมหีมวกเด็ก, หมวก

ผูห้ญงิ และหมวกหนัง เป็นหมวกของเขาทัง้น้ัน! «เฮย้, เอาหมวกฉันมานะ ชายขายหมวก

ตะโกน!» แตท่วา่พวกลงิเหลา่น้ันไม่สนใจ พวกมนักระโดดหายขึน้ไปบนตน้ไม ้
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«Elendige apekatter, dumminger, tyver!» 

Han veivet med armene og hyttet med neven, og apekattene veivet og hyttet tilbake.
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«ไอพ้วกลงิรา้ยกาจ, พวกลงิงีเ่ง่า, พวกลงิขีข้โมย!» เขายกแขนโบกไปมา แลว้ก็ยก

ก าป้ันใสพ่วกลงิ พวกลงิก็ยกแขนโบกไปมา แลว้ก็ยกก าป้ันกลบัใสช่ายขายหมวก
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Irritert tok mannen en håndfull løv og kastet opp mot apekattene.

Apekattene plukket blader fra trærne som de kastet ned på mannen.
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ดว้ยความหงุดหงดิ ชายขายหมวกก็ควา้เอาใบไมเ้ต็มก ามอื แลว้ก็ขวา้งใส่ลงิ

เหลา่น้ัน และพวกลงิแสนซนก็เก็บใบไมจ้ากตน้แลว้ก็ขวา้งปาลงใส่ชายขาย

หมวกเชน่กนั



22



Mannen knakk av en kvist fra treet og siktet opp på apekattene.
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ชายขายหมวกหกักิง่ไมจ้ากตน้มาท่อนหน่ึง และเล็งเป้าไปทีพ่วกลงิแสนซนเหล่าน้ัน
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Alle apekattene brakk av en kvist hver og siktet på mannen.
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เมือ่เห็นเชน่น้ัน ลงิแตล่ะตวัก็หกักิง่ไมแ้ละเล็งเป้ากลบัไปทีช่ายขายหมวกเชน่กนั
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«Dere gjør jo bare det jeg gjør. Hm! Dere aper, hermer.» Mannen fikk en ide. Forsiktig tok han av 

seg hatten, og alle apekattene tok av seg hattene sine. Mannen viftet med hatten sin, og 

apekattene vinket ned til mannen med hattene sine.
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«พวกลงิแสนซนท าตามทีข่า้ท าทกุอยา่ง อมื! พวกเจา้ท าตามขา้.» ชายขายหมวกมคีวามคดิ เขา

ถอดหมวกออกอยา่งระมดัระวงั พวกลงิเห็นดงัน้ันก็พากนัถอดมวกของตนเองออก ชายขาย

หมวกโบกหมวกไปมา พวกลงิก็โบกหมวกใสช่ายขายหมวกเชน่กนั
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Mannen slapp hatten ned på bakken, og som han trodde; Apekattene slapp hattene sine, og 

det regnet stråhatter, toppluer og herrehatter.
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จากน้ันชายขายหมวกทิง้หมวกของเขาลงพืน้ เป็นไปตามทีเ่ขาคดิ พวกลงิแสนซนก็ทิง้

หมวกของพวกมนัเชน่กนั หมวกฟางกนัฝน หมวกถกั และหมวกผูช้าย
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Raskt plukket mannen opp alle hattene, puttet dem i kurven, satte den på hodet og 

gikk videre.
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ชายขายหมวกไม่รรีอ เขาเก็บหมวกทุกใบอย่างรวดเรว็ กอ่นจะใสล่งในตะกรา้ ยก

ตะกรา้วางบนศรีษะแลว้เดนิตอ่ไป
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Mannen solgte resten av hattene og gikk hjem til familien sin, 

og han hadde en morsom historie å fortelle.
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ชายขายหมวกไดข้ายหมวกทีเ่หลอืน้ันหมดทกุใบ กอ่นทีเ่ขาจะเดนิกลบับา้น

ไปหาครอบครวัของเขาพรอ้มกบัเร ือ่งราวทีแ่สนจะสนุกสนาน ทีพ่รอ้มจะเล่า

ใหท้กุคนในครอบครวัฟัง
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Snipp snapp snute, så var eventyret ute.
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และนิทานก็จบลงดว้ย พวกเขาใชช้วีติอย่างมคีวามสขุตลอดไป
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